
 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  จ ากัด 
ที่  1/2562 

เรื่อง  ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
------------------------------------- 

  จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ  ครั้งที่  11/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  14  ธันวาคม  2561 
สหกรณ์ฯ ได้จับฉลากเพ่ือมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกฯ  จ านวน  76  ราย  เป็นจ านวนเงิน  99,000.-  บาท 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ประเภททุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
  มีจ านวนสมาชิกยื่นขอความจ านงรับทุนจ านวน  54  ราย  มีผู้ได้รับทุน  30  ราย  ทุนละ  1,000.-  บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน  30,000.-  บาท  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ  (สมาชิก) ชื่อ  (บุตร) ชั้น โรงเรียน 
1. น.ส.พิมอัปสรณ ์ สวัสดิรักษ์ ด.ช.สืบสวัสดิ์ สวัสดิรักษ์ ป.2 วัดลาดสนุ่น 
2. นางรัชนก กล่ าประเสริฐ ด.ญ.รัตนมน กล่ าประเสริฐ ป.3 สารสาสน์วิเทศรังสิต 
3. นางมุจรินทร์ วุฒิกุล ด.ช.อดิศวร วุฒิกุล ป.5 พร้านิลวัชระ 
4. น.ส.สุจิตรา สีหาอาจ ด.ญ.ปพิชญา สีหาอาจ ป.4 เปรมฤทัย 
5. นางมนพร ฤทธิ์มหันต์ ด.ช.ธนัตถ์สิษฐ์ ไม้น้อย ป.3 เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2 
6. นางนวลจันทร์ คงสุจริต ด.ญ.เบญญาภา คงสุจริต ป.5 เกตุพิชัยวิทยา 
7. นายภาณุพงศ์ สว่างเถ่ือน ด.ญ.รัญชิดา สว่างเถ่ือน ป.6 ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 
8. น.ส.กฤตยากรณ์ โหยหวล ด.ช.นรเศรษฐ ์ บุญม่วง ป.4 บางชวดอนุสรณ์ 
9. น.ส.พรพรรณ วีระแพทย์ ด.ญ.ธัญญรัตน์ เอกสุวรรณ ป.3 พัฒนาวิทยา 
10. น.ส.กัญญา ศรีใจยา ด.ช.โยธิน หมอนทอง ป.4 บางชวดอนุสรณ์ 
11.  นางศิวารินทร์ หมวดทิพย์ ด.ช.พิชญะกฤษฏิ์ หมวดทิพย์ ป.4 ฤทธิยะวรรณาลัย 
12. นายไกรสรส์ ค าอ้วน ด.ช.จิรัฎฐ์ฎร ค าอ้วน ป.1 วัดเปรมประชากร 
13. น.ส.ธิดาใจ จันทนามศรี ด.ญ.มุจิรานันท์ จันทนามศรี ป.5 ผ่องสุวรรณวิทยาสายไหม 
14. นายอัญเชิญ เทียนถาวร ด.ช.ฌองส์ เทียนถาวร ป.6 สวนอักษร 
15. น.ส.กัลยารัตน ์ บุญเนตร ด.ญ.จันทิรา เรืองเวช ป.4 พระวรสาร 
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ล าดับที่ ชื่อ  (สมาชิก) ชื่อ  (บุตร) ชั้น โรงเรียน 
16. นายโชคชัย แสงมงคล ด.ช.ชว่งโชติ แสงมงคล ป.2 อโศกวิทย์ อ่อนนุช 
17. นางสุนัน คงธงชัย ด.ญ.กุลนิดา คงธงชัย ป.5 ทิพพากรวิทยาการ 
18. นายสิทธิพงษ์ เปรมประพันธ์ ด.ช.เปรม เปรมประพันธ์ ป.6 เซนต์ดอมินิก 
19. น.ส.ประวีณา แตงเผือก ด.ช.ปภังกร เป้าทอง ป.2 สวนอักษร 
20. นายนิเวศน ์ สุขประเสริฐ ด.ช.โชติธนวัฒน์ สุขประเสริฐ ป.6 สมาหารศึกษา 
21. นายอนุมาศ แสนอุตส่าห์ ด.ช.ณัฐชนน แสนอุตส่าห์ ป.5 เพาะปัญญา 
22. นายสุชิต ชื่นโชต ิ ด.ช.ธนชัย ชื่นโชต ิ ป.6 สามัคคีสงเคราะห์ 
23. น.ส.วภิารัตน์ นราหล า ด.ช.ไกรวิชญ ์ นราหล า ป.6 สังข์อ่ าวิทยา 
24. นายส าราญ บุญบาง ด.ญ.สุชญา บุญบาง ป.4 ไกรลาศศึกษา 
25. นางส าเนียง เจริญชีพ ด.ช.ธนดล เจริญชีพ ป.6 สมาหารศึกษา 
26. น.ส.พิชชาพร แตงเผือก ด.ญ.พิชชานิทัสน์ เวฬุวาปี ป.3 วัดผลาหาร 

   อักษร    
27. นางพรนภา ทศกรณ์ ด.ช.ทักษ์ดนัย ทศกรณ์ ป.1 สมาหารศึกษา 
28. นางนภาลัย คงสมทอง ด.ญ.ชลลดา คงสมทอง ป.5 บางชวดอนุสรณ์ 
29. นายสนอง ไพเราะ ด.ช.ธีระพงษ์ ไพเราะ ป.1 วัดผลาหาร 
30. นายชลณที แสงสว่าง ด.ช.ชลภัคร แสงสว่าง ป.3 คลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)  

 

2. ประเภททุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
  มีจ านวนสมาชิกยื่นขอความจ านงรับทุนจ านวน  88  ราย  มีผู้ได้รับทุน  46  ราย  ทุนละ  1,500.-  บาท 
รวมเป็นเงินจ านวน  69,000.-  บาท  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

1. น.ส.ภาวิณี มะมิน น.ส.วภิูษิตา โซ๊ะมัน ม.4 สตรีเศรษฐบุตรบ าเพ็ญ 
2. นายไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ด.ช.ธชัพนธ์ ปิ่นแก้ว ม.2 หอวัง 
3. นางพิมพ์พร ค าสดใสกุล นายธนพัฒน์ ค าสดใสกุล ม.5 ปทุมคงคาสมุทรปราการ 

4. นางสุวัฒนา ศรีเฟือง น.ส.สวุภัทร ศรีเฟือง ม.4 นวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษา 

      น้อมเกล้า 
5. นางปราณี แสงจันทร์ ด.ญ.เจติยา แสงจันทร์ ม.3 ศึกษานารี 
6. นางรสุชา ภรณ์ธนกุล น.ส.ภัคจิรา ภรณ์ธนกุล ม.4 มัธยมสังคีตวิทยา 
7. นางกังสดาล บุญเฉลิมวิเชียร น.ส.วรินทร บุญเฉลิมวิเชียร ม.5 สายปัญญา 
8. นายพูนพัฒน์ เบ้าภาระ น.ส.พิตราภรณ์ เบ้าภาระ ม.4 พระนารายณ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

9. นางอุไรวรรณ เนินผัน ด.ช.กรรชัย เนินผัน ม.3 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
10. นางธัญญ์ชยา ปิ่นแก้ว ด.ญ.พีรันธร ปิ่นแก้ว ม.2 หอวัง 
11. นางนชชนันธ ์ รักเหย้า น.ส.ณัฐณิชา รักเหย้า ม.6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
12. นางเสาวนีย์ มาโนช ด.ช.เจษฏาบดินทร ์ มาโนช ม.3 ปทุมคงคา 
13. นายสุรชัย ชวนงูเหลือม ด.ญ.พีรยากร ชวนงูเหลือม ม.2 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 
14. นางกัญณิกา เพชรแสง ด.ช.ภูมิมนัส เพชรแสง ม.2 ลาซาล 
15. นางรมณีย์ เพ็ชร์สุข ด.ช.ธนวัฒน์ เพ็ชร์สุข ม.3 มัธยมสังคีตวิทยา 
16. นางขนิษฐา ยารักษ์ ด.ญ.สรัลรัตน ์ ยารักษ์ ม.2 เซนต์ราฟาแอล 
17. นางพัชรินทร์ แก้วเกตุ ด.ช.ภูรวิัจน์ แก้วเกตุ ม.2 สารสาสน์วิเทศคลองหลวง 
18. นายประสิทธิ์ แตงเผือก ด.ช.ภูมิภชั แตงเผือก ม.2 สามโคก 
19. นายประวงศ์ มณีเลิศรัตนา นายสมัชญ์ มณีเลิศรัตนา ม.6 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

      สุวรรณภูมิ 
20. นายสมพร สัมมา น.ส.พิมพ์ชนก สัมมา ม.5 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
21. นางศรีสกุล เปรมฤทัย ด.ญ.กุลกิตติยา เปรมฤทัย ม.2 หอวัง 
22. นายยิ่งยศ ศรีแก้วนวล ด.ช.ศิวกร ศรีแก้วนวล ม.2 อัสสัมชัญ สมุทรปราการ 
23. น.ส.ขวัญจิต ไตรโพธิ์ ด.ญ.ญาดา ยิ้มงาม ม.1 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 
24. นายเฉลิมพล เจริญชีพ นายสุรเชษฐ์ เจริญชีพ ม.6 พระโขนงพิทยาลัย 
25. นายวิชาญ ปึกขาว ด.ช.วีรภัทร ปึกขาว ม.1 สีกัน 
26. นายน้อย ปิดประทุม น.ส.เบญจวรรณ ปิดประทุม ม.6 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
27. นายสุริยนต์ พุ่มสุข ด.ญ.สุภาลักษณ์ พุ่มสุข ม.1 วัดบ่อเงิน 
28. นายเสน่ห์ สาธรรม นายภานุพงศ์ สาธรรม ม.6 พญาลอวิทยาคม 
29. นายเลิศฤทธิ์ แตงเผือก ด.ญ.จินดารัตน์ แตงเผือก ม.2 สามโคก 
30. นายบอย นราหล า ด.ช.สรวิศ นราหล า ม.2 เทศบาลท่าโขลง 1 
31. นางเยาวลักษณ ์ นิยม ด.ช.อนุพงษ์ นิยม ม.3 ปทุมคงคา 

32. นางสายพิณ วงค์บุญมา นายพุฒิพงษ์ วงค์บุญมา ม.4 ปทุมคงคา 

33. น.ส.สวุรรณี จันทร์ทอง น.ส.อติมา ชิตวงศ์ ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกฯ 
34. น.ส.จิราภรณ ์ เมืองโคตร ด.ญ.กิติญา โกมล ม.3 พระโขนงพิทยาลัย 
35. น.ส.ดวงสมร แย้มสวัสดิ์ น.ส.วรฉัตร อิงคุนัน ม.4 พระโขนงพิทยาลัย 
36. นายโพธิวัชร ์ พชรกุลโรจน์ ด.ช.ตะวัน ลาจันทร์ ม.4 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 
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ล าดับที่ ชื่อ (สมาชิก) ชื่อ (บุตร) ชั้น โรงเรียน 

37. นายสุคนธ์ สีหาอาจ ด.ญ.ปาณิสรา สีหาอาจ ม.1 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 

38. น.ส.ชลธิชา ไกรประสิทธิ์ ด.ช.ณัฐพล แย้มนัดดา ม.1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
39. น.ส.สุกันยา อมรกุล ด.ญ.สตรีวงษ์ คงปัญญา ม.1 ชุมชนวัดบางขัน 
40. น.ส.บุญรัตน ์ แก่นเพ็ชร ด.ช.วริทธิ์นันท ์ แก่นเพ็ชร ม.2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
41. น.ส.จันทร์ฉาย พลอาจ น.ส.อรวรา กันภัย ม.5 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

      ปทุมธานี 
42. นายประเสริฐ เกิดทอง ด.ญ.ปานชนก เกิดทอง ม.1 หนองเสือวิทยาคม 
43. นายอนุสรณ์ ธรรมกุลา ด.ช.พิพัฒน์ ธรรมกุลา ม.2 สามโคก 
44. นายประเมษฐ์ โพธิ์ศรี นายพลธนธรณ์ โพธิ์ศรี ม.4 สามโคก 
45. นายประจักษ์ ปัจชัยสังข์ น.ส.ดาราพรรณ ปัจชัยสังข์ ม.5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
46. นางนภาภร หมอนทอง ด.ช.ธ ามรัตน ์ สังข์เจริญ ม.2 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ 

 
  สหกรณ์ฯ จะมีพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ดังรายนามข้างต้นในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  มกราคม  2562 
 
 

(นางเสาวณี  มณีแสงสาคร) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 


